
ಖಜಾನೆ
ಯುರಿ ಶುಲೆವ್ಹಿಟ್ಝ 



ಇಸಾಕನ ಕನಸಿನಲ್ಲ ಿಒಂದು ದನಿಯು  
“ನಿೀನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೆ ೀಗು. 
ಅಲಿ್ಲಯ ಅರಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದ 
ಸೆೀತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹುಗಿದಿಟ್ಟ 
ಖಜಾನೆಯನುು ಶೆ ೀಧಿಸಿ ಹೆ ರತೆಗೆ.” 
ಎಂದು ಮ ರು ಸಲ ಹೆೀಳಿತು. 
ಮೊದಮೊದಲು ಇಸಾಕನಿಗೆ ಇಂತಹ 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯ ಮ ಖಖ ಮಾತುಗಳ 
ಮೀಲೆ ಎಳಳಷ್ುಟ ವ್ಹಶಾಾಸವ್ಹರಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರ  ಇದರ ನೆೈಜತೆಯನುು 
ನಿರ್ಖರಿಸಲೆಂದು ಅವನು 
ರಾಜಧಾನಿಯ ಪಯಣಕೆೆ ಹೆ ರಟ್ನು. 
ಇದು ಒಂದು ದಿೀರ್ಖವಾದ ಪರವಾಸ. 
ಆ ಪರವಾಸ ಅವನನುು ಎಲಿ್ಲಗೆ 
ಒಯುುತಿದೆ? ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನು 
ದೆ ರೆಯುತಿದೆ? 

 

ಈ ಸಾಹಸ ಕತೆ ನಿಮಗೆ 
ಹಿಡಿಸಬಹುದು.  



ಖಜಾನೆ 
ಯುರಿ ಶುಲೆವ್ಹಿಟ್ಝ 

 

ಕನುಡಕೆೆೆಃ ಪರಭಾಕರ ನಾನಾವಟಿ 



ಒಂದಾನೆ ಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಒಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಇಸಾಕ 
ಎಂಬ ಬಡವ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದದನು.  



ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಎರಡು ಹೆ ತು ಿಹೆ ಟ್ೆಟತುಂಬ 
ಊಟ್ ಕ ಡ ದೆ ರೆಯುತ್ತರಿಲ್ಲಲಿ. ಅರೆಹೆ ಟ್ೆಟಯಲ್ಲಯಿೀ 
ಆತ ಮಲಗುತ್ತಿದದನು.  





ಒಂದು ರಾತ್ತರ ಅವನಿಗೆ ಕನಸು ಬಿತುಿ. 



ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದನಿಯು “ನಿೀನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ  
ಹೆ ೀಗು. ಅಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯ ಮಗಗಲ್ಲದದ ಸೆೀತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ 
ಚಿನು ರತುಗಳು ತುಂಬಿದ ಖಜಾನೆ ಪೆಟಿಟಗೆ ಹುಗಿದಿಟಿಟದೆ. 
ಅದನುು ಹೆ ರತೆಗೆ.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿತು. 
ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. “ಛೀ, ಇದು ಬರಿ ಕನಸು!” 
ಎಂದೆನುುತಿ  ಅದರ ಗೆ ಡವೆಗೆ ಆತ ಹೆ ೀಗಲ್ಲಲಿ. 



ಎರಡನೆ ರಾತ್ತರ ಕ ಡ ಇದೆೀ ಕನಸನುು ಆತನು ಕಂಡನು. 
ಅವನು ಅದನುು ಕ ಡ  ದುಲಖಕ್ಷಿಸಿದನು. 



ಮ ರನೆಯ ಸಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದನಿ ಕೆೀಳಿದಾಗ ಮಾತರ 
“ಇದು ನಿಜವ್ಹರಬೆೀಕು.” ಎಂದು ರಾಜಧಾನಿಯ 
ಪಯಣಕೆೆ ಅಡಿಯಾದನು. 





ದಾರಿಗುಂಟ್ ಹೆ ೀಗುವಾಗ ಕೆಲ ಸಲ ಅವನನುು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಂದ 
ಸಾಲಪ ದ ರದವರೆಗೆ ಜನರು ಮುಟಿಟಸುತಿ್ತದದರು. ಆದರೆ ಅವನ 
ಹೆಚ್ಾಚನುಹೆಚ್ುಚ ಪರವಾಸ ಕಾಲುಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಆಯಿತು.  



ದಾರಿಯಲ್ಲ ಿಅವನು ಬೆಟ್ಟಗಳನುು ದಾಟಿದನು. 



ಗುಡಡಗಳನುು ಏರಿಳಿದನು. 



ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಆತ ರಾಜಧಾನಿ ತಲುಪಿದನು. 







ಅರಮನೆ ಹತಿ್ತರದ ಸೆೀತುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಾಗ ಆ 
ಸೆೀತುವೆಯನುು ಅರಮನೆಯ ರಕ್ಷಕಪಡೆ ದಿನ ರಾತ್ತರ ಗಸುಿ 
ಹಾಕುತ ಿಕಾವಲ್ಲಗಿದದದುದ ಅವನಿಗೆ ತ್ತಳಿಯಿತು. 





ಹಿೀಗಾಗಿ ಸೆೀತುವೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಹುಗಿದಿಟ್ಟ ಖಜಾನೆಯನುು 
ಹೆ ರತೆಗೆಯುವ ಯೀಚ್ನೆಯನುು ಬಿಟ್ುಟ 
ಬಿಡಬೆೀಕಾಯಿತು.  



ಆದರ  ಇಸಾಕನು ದಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ 
ರಾತ್ತರಯಾಗುವತನಕ ಆ ಸೆೀತುವೆಯ ಸುತಿಮುತಿ 
ತ್ತರುಗುತ್ತಿದದನು. 



ರಕ್ಷಕಪಡೆಯ ಮುಖುಸಥನಿಗೆ ಇದು ಗಮನಕೆೆ ಬಂತು. ಒಂದು ದಿನ 
ಮುಖುಸಥನು ಇಸಾಕನನುು ಕರೆದು “ನಿೀನೆೀಕೆ ದಿನಾಲು ಇಲಿ್ಲ ಬರುವೆ?” 
ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸಿದನು. 



ಇಸಾಕನು ತನಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನ ವಿವರಗಳನುು ಹೆೇಳಿದ್ನು. 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಗತೆೊಡಗಿದ್ನು. 



“ಎಂತಹ ಬಡ ಮನುಷ್ು ನಿೀನು! ಪಾಪ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದದನುು 
ನಿಜವೆಂದು ತ್ತಳಿಯುವೆ! ಕೆೀಳಿಲ್ಲ,ಿ ನಾನು ಕ ಡ ನಿನುಂತೆನೆ 
ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದೆದ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲ ಿನನಗ  ನಿೀನಿರುವ 
ನಗರಕೆೆ ಹೆ ೀಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಇಸಾಕನ ಮನೆ ಕೆಳಗಿರುವ 
ಖಜಾನೆಯನುು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆ ಎಂದು ದನಿ ಹೆೀಳಿತು. ಅದೆಲಿ 
ಪೊಳುಳ ಮಾತು!” ಎಂದೆನುುತಿ ಜೆ ೀರುಜೆ ೀರಾಗಿ 
ನಗತೆ ಡಗಿದನು.  



ಇಸಾಕನು ಮುಖುಸಥನನುು  ವಂದಿಸಿ ಮನೆದಾರಿ ಹಿಡಿದನು. 



ಮತೆಿೀ ಗುಡಡಗಳನುು ಏರಿಳಿದನು. 



ಅಡವ್ಹಯ ದಾರಿಯ ಮೀಲ್ಲಂದ ನಡೆದನು. 



ಕೆಲಸಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯ ಜನ ಅವನನುು ಬಂಡಿಯಲ್ಲ ಿಕ ಡಿಸಿ 
ಸಾಲಪ ದ ರದವರೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದದರು. ಆದರ  ಬಹಳಷ್ುಟ ದ ರ 
ಆತನು ನಡೆದು ಬಂದನು. 



ಕೆ ನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ತನು ನಗರವನುು ತಲುಪಿದನು. 
ತನು ಮನೆ ಮುಟಿಟದ ಕ ಡಲೆ ತನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನುು ಹಡಿಡ 
ತೆಗೆದನು. ಅಲಿ್ಲಯೀ ಅವನಿಗೆ ಹುಗಿದಿಟ್ಟ ಖಜಾನೆ ದೆ ರೆಯಿತು.  



  ಅವನು ತನು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಪಾರರ್ಖನಾ ಮಂದಿರವನುು 
ಕಟಿಟಸಿದನು. ಆ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಮ ಲೆಯಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೀಲೆ 
ಕೆಲವಂದು ಸಲ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದದದದನುು ಹುಡುಕಲು ಬಹಳ 
ದ ರದವರೆಗೆ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕಾಗುತಿದೆ ಎಂಬ ನುಡಿಯನುು ಕೆತ್ತಿಸಿದನು. 



ಇಸಾಕನು ರಕ್ಷಕಪಡೆಯ ಮುಖುಸಥನಿಗೆ ತನು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿಯ 
ಒಂದು ರತುದ ಹರಳನುು ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೆ ಟ್ಟನು. 
ತನು ಮುಂದಿನ ಆಯುಷ್ುವನುು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳೆದನು. 
ಅವನು ಇನುಮಂದೆ ಎಂದ  ಬಡವನಾಗಲ್ಲಲಿ. 




